
G*rłzanski
?arląNartsd*wy

Poręba Wielka 590, 34_735 Niedźwiedź
tel. (18) 33172A7, (18)331 79 45, fax. wew. 50

?*Ł*ki*
?arŁą
W*r***w*

www.gorcepn.pl
e-mail: gpn@gorcepn.pl

Poręba Wielka LŻ.LŻ.I)L7

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 € netto

GorczańskiParkNarodolvywPorębieWielkiejwoparciuo$5pkt.6b,'Regulaminuudzielania

zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym'', zaprasza do złoŻenia ofert

cenowych na:

,,Utrzymanie infrastruktury IT oraz wsparcie pracowników w obszarze IT w Gorczańskim

P.N."

1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie infrastruktury IT oraz wsparcie pracowników w
obszarzę IT obejmujące n/w usługi:

o Co najmniej jedna wiz7Ąa robocza w miesiącu.

o obsługa w wymiarze25 rbh miesięcznie

Wszystkie naprawy Sprzętu posiadającego nośniki magnetyczne będą
wykonywane w siedzibie Zamawiającego

obsługa zgodna z polityką bezpieczenstwa i regulaminem ochrony danych
osobowych w GPN

Zar ządzenie systemem p o czty el ektronicznej

Zarządzanie sęrwerem Qnap TVS
Zar ządzante opro gramowaniem monitorin gu

Archiwizacja kluczowych ęlementów infrastruktury serwerowej

o Archiwizacja kluczowych danych uzytkowników na Serwerze Qnap TVS
o Konfiguracja routerów brzegowych sieci

. Konfiguracja punktów dostępowych sieci Wi-Fi

. Wdrozenie i zarządzanie strukturami Active Directory

. Zarządzanię bazami danych oraz Uptawnieniami na Serwerach baz danych MS
SQL
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o Wdrozenie i zarządzanle zewnętrznymi macierzami NAS
o Aktualizacja oprogramowania antywirusowego

. Konfiguracja poszczególnych komputerów użytkowników
o Instalacja drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na komputerach

uż1tkownikÓw

o Instalacja podstawowego oprogramowania użytkowanego przez użytkowników
oraz nadzor nad tymi programami (oprogramowanie firmy Microsoft, programy
antywirusowe, system księgowy FkFokus, System Ewidencji Środkow Trwałych,
system Mikrosubiekt, system Comarch Optima, System GIS)

o Administracja bazamt CDN Optima i Subiekt GT
. Świadczenie usług doradczych w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej

. Świadczęnie bieŻącej pomocy pracownikom Parku w zakresie korzystania ze
sprzętu IT orazpodstawowego oprogramowania

. Zarządzanie i szkolenie pracowników w zakresie systemu GIS
o Szkolenia w obszarze oprogramowania oraz infrastruktury informatycznej

o Czas reakcji na zgłoszoną awarie do 4h

o Wszystkie awarie diagnozowane i usuwane na miejscu * wykluczona praca zdalna

2. Miejscem wykonywania w/w. usług są:

a) Siedziba Zamawiającego w Porębie Wielkiej 590.

b) Leśniczówka o.o. Suhora w Porębie Wielkiej 272.

c) Leśniczówka o.o. Kudłoń w Koninie 244.

d) Leśniczówka o.o. Turbacz w Lubomierzu273.

e) Leśniczówka o.o' Jaworzyna w ochotnicy Gómej 303

0 Leśniczówka o.o. Kiczora w Łopusznej ul. Tetmajera25.

3. Termin ręalizacit zamówienia: od 01.01.2018 r' do 3I'12.2018r.

ł. Miejsce i termin złoŻenta oferty: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590, 34-735

Niedzwiedż, - do 22. 12.2OI1 r. do godz. 0900.

5. Kryteria oceny ofert: najniŻsza cęna brutto.

6. od Wykonawcy wymaga się spełnienia następujących warunków:

a) Doświadczenie zawodowe w obsłudze informatycznej w administracji publicznei.

Wykonawca jest zobow|ązany przedstawić wraz ze składaną ofertą dokumenty zawierujące

v'rykaz usług Świadczonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na rzecz administracji

publicznej. Ww dokumenty powinny Zaw|erac nazwę zamawtającego' termin wykonania

usług, rodzaj świadczonych usług.

b) Udokumentowane wdrozenie oraz obsługa serwela QNAP TVS'

c) Udokumentowane ukończenie szkolenia w zakresie polityki bezpieczeństwa i wymagań

GIODO.



d) Wykonawca prowadzi działa|ność wg Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie co

najmniej 62.03.2, 62.09.2,63.IL2 przez okres minimum 1 roku.

e) Posiada certyfikat kompetencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodny z

przepisami RODO.

7' Zamawiający informuje, iŻ w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego

traktowania wykonawców, Wykonawca, który będzie świadczył usługę obsługi

informatycznej nie może w okresię obowiązywania umowy jak i w terminie 12 miesięcy od

jej wygaśnięcia lub rczwtązania brac udztału w postępowaniach na dostawę sprzętu

informatycznego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku Zamawiający nałoŻy na

Wykonawcę karę finansową w wysokości 10 000 zł brutto.

8. Sposób przygotowania oferty: Forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie z

dopiskiem ,,Oferta na utrzymanie infrastruktury IT oraz wsparcie pracowników w

obszarze IT w GPN''. Do oferty naleŻy obowiązkowo dołączyć kserokopie wymaganych

dokumentów i certyfikatów wyszczególnionych w punkcie f, potwierdzonych za zgodnosc z

oryginałem. ofertv przesłane droga elektroniczna w tYm postepowaniu nie beda

rozpatrywane.

9. Termin i forma płatności: miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy w formie przelewu nastąpi

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Fakturę naleŻy wystawiÓ do 5-go dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczona była usługa.

1O.Cena brutto winna zawierać miesięczny koszt usług określon}rch w pkt. 1 zap}tania

cenowego.

11.Cena podana w ofercie winna byc wyraŻona w złotych polskich z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

12. osobą upowaznioną do udzielania dodatkowych informacji jest P. Jeruy Gierczyk

tel. 18 33 I7 944wew.3l.w godz.8-15oo

t3. ZamawiuJą"y zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia postępowania nakaŻdym jego etapie

bez podaniaprzyczyny.

Zalączniki

1' Załączn|k nr 1 - oferta cenowa (druk) icrvir:;:
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